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Formanden
har ordet
Som konstateret utalli-
ge gange før, er det
utroligt så hurtigt tiden
går, især i jagtsæsonen,
jeg syntes ikke det er
ret længe siden vi
begyndte på efterårs-
jagterne, og nu er alle-
rede over halvdelen af
sæsonen brugt, så godt
og vel.
Vi har afholdt jagter på vores nye jagt på
Ørnefennerne, med svingende udbytte, og
vi kan konstatere at vi helst skal være et
vist antal deltagere for at kunne dække for-
nuftigt af på området.
Vi kom lidt hovedkulds ind i jagten der-
oppe i år, da vi først fik jagtlejekontrakten
midt i September, men til næste sæson vil
vi udbyde datoerne noget tidligere, således
at I også kan planlægge at deltage deroppe,
vi har besluttet at vores medlemmer, gerne
må invitere en gæst med derop, som ikke er
medlem hos os, selvfølgelig mod at betale
de 250 kr. som det nu koster at deltage på
jagterne, men mere om dette andetsteds i
bladet.
Nu bliver det også spændende at se hvor-
når vi får underskrevet de nye jagttider
som så kommer til at gælde fra april 2011,
om de så gælder i 2 eller 3 år, i hvert fald
har vi nu snart været gennem en sæson
uden harejagt her i Himmerland, men jeg
hører at jægerne ser masser af harer på jag-
terne, rundt omkring, og heldigvis kan vi
da stadig få en hare i fryseren fra andre
egne end netop Himmerland.
De seneste uger har desværre budt på
nogle vådeskudsulykker, en desværre med
dødelig udgang, jeg vil på det kraftigste
opfordre jer til at være forsigtige og passe
rigtig godt på både jer selv og jeres kam-
merater, når vi er ude i terrænet.
Håber på en god afslutning af sæsonen for
jer alle.
Jeg vil slutte dette indlæg med at ønske alle
vores medlemmer og deres familier en rig-
tig god jul og et godt og lykkebringende
nytår.

Jørgen Balser Jakobsen. 
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I forlængelse af vildt fodringen arrange-
mentet i Jægerhuset d. 9. november kom
Ernst Jensen med et rigtigt godt forslag, han
foreslog at vi skulle lave et arrangement der
gik ud på at medlemmerne kunne komme
og lave deres egen fodertønde.
Det var kort varsel, men med Brian som
hjemmeside administrator og mig selv som
tøndebensfremstiller og Ernst som faglig
teknisk bistand og leverandør af fjeder og
tønde, lykkedes det at gennemføre et lille,
men god klubaften, der var desværre ikke så
mange deltagere men dem det var, fik frem-
stillet nogle fine tønder som kan komme
vildtet til gode i den kommende session.
Tak for de gode indspark til Ernst og husk så
jer der har skudt buk 2010, den 11/1-2011 i
Jægerhuset ”skal” vi se den. Ja også i andre
er selvfølgelig velkommen, så har vi nogle
til at lytte til vores historier.

Søren Christensen  

4

Lav din egen
fodertønde

Klubaften
den 11. januar 2011 kl. 19.00
Nu må vi vel se i øjnene, at muligheden for at nedlægge et trofæbæren-
de stykke råvildt i 2010 er ved at rinde ud.  Er du en af de heldige som
ligger inde med en buk skudt i Danmark i indeværende år, vil vi meget
gerne du finder ham frem af gemmerne her i juleferien. Tirsdag d. 11.
januar holder vi nemlig igen ”kom og vis din buk” aften. Vi ved alle hvor
skønt det er, når andre beundre ens buk, og man kan få lov til at fortæl-
le om oplevelsen endnu en gang.  Ikke alle bukke er som vi ved lige store,
og ikke alle er lige smukke. Derfor vil vi igen dyste i 4 kategorier. Det bli-
ver som tidligere år – den største buk – den mindste buk – den pæneste
buk og sidst men ikke mindst den grimmeste buk. Kom med hvad du har,
og lad os få en ordentlig bukkeopsatseparade. Der vil som tidligere være
en præmie til de 4 vindere.  Som sædvanligt til foreningens klubaftener
vil der være kaffe på kanden, ligesom der kan købes øl og vand til for-
nuftige priser og byttes røverhistorier.

Pbv.
Brian Lichon

I sidste nummer af Omegnsjægeren fik vi
ikke nævnt navnet på den skarpe fotograf,
det var Uffe Jøns.
Vi beklager!

Redaktionen.
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Tirsdag den 5. oktober 2010.
Børnebørnene har længe klaget over at
deres nattesøvn blev forstyrret af de brunsti-
ge hjorte, så efter et par aftener og morge-
ner hvor jeg udforskede arealet og vanerne
hos de mange dyr jævnlig i mellem 50 til
150 dyr. Mandag aften sad jeg og så dyrene
komme frem fra skoven men det er nu så
mørkt at jeg kun kan ane dem i kikkerten, så
jeg gik hjem for at få et par timers søvn. Jeg
tog derop tirsdag d.05-10 kl.6.00 en kold
morgen lidt rimtåge og med en strid vind fra
sydøst. Da dyrene har det med at vandre til
skovs sammen med at solen står op. Dette
skete også denne morgen en kæmpeflok på
ca. 100 dyr gled i tågediset og brølende over
bakken og til skovs, et magtfuldt syn men
udenfor min rækkevidde. Og stadig for tid-
lig, Men noget senere dukkede en lille rudel
på 8 dyr op i morgendisen, hjorten brølede
sin selvbestaltede magt ud over marken og
et lille drama udspillede sig på marken
mens solen farvede himlen i øst i en afstand
af ca. 100 meter og efter en stille stund med

græsning fik han åbenbart lyst til en af hin-
derne og jagtede hende en tur rundt på mar-
ken det lykkedes ikke hun var ikke klar og
han stillede sig efter min mening op som en
der tænkte hun kan vente sig lagde nakken
tilbage og lod sit sidste brunstbrøl lyde ud
over marken, så døde han, gik i knæ for en
god kugle efter få sekunder rejste han sig og
tumlede ca. 40 meter hvor han blev liggen-
de, efter et par minutter gik jeg hen til ham
han forsøgte at rejse hovedet og fik et skud
på halsen en dejlig jagtoplevelse som ikke
blev mindre af at der er tale om en ti ender
mit første krondyr og så ,så, stor, vægt
omkring vurderet af kendere ca. 140-160 kg
hvem havde troet at det skulle blive mig til-
del. Og så kom reaktionen hvor jeg nød den
stille stund stilheden dyret og jeg inden
Kjeld min ældste dreng kom tilkaldt af
skuddet. En rigtig dejlig dag havde taget sin
begyndelse nu kom så alt det praktiske med
at få dyret brækket og hjem godt at der er
noget der hedder traktor. En glad Jæger.

Knæk og bræk Jørn  

Slukning af magtfuld musik
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Jagt kan være meget svært at blive klog på.
Det er nu tredje sæson vi har jagten i
Uhrehøje Plantage, og vi havde da en for-
ventning om, at vi på nuværende tidspunkt
ville kende terrænet tilstrækkelig godt, til at
vi kunne planlægge jagterne så der ville
komme et fornuftigt udbytte ud af vore
anstrengelser. Dette har desværre ikke
været tilfældet, dog grundet flere ting.
Vi lagde ud med en ganske udmærket jagt
hvor der blev nedlagt 2 stykker råvildt. På
anden jagt bestod paraden af 1 sneppe, og
tredje jagt endte helt uden udbytte. Vi har i
stil med tidligere år set nok råvildt. 
At vi endnu ikke har formået at tilrettelæg-
ge placeringen af skytterne således at det
råvildt som tydeligvis er der, vi ser mellem
12 og 15 stykker på hver jagt, kommer for
på forsvarlige skudafstande, er kun meget
beklageligt. At vi så tillige har været for-
fulgt af uheldige omstændigheder gør ikke
situationen bedre. På anden jagt havde vi et

stykke råvildt som var tydeligt ramt, men
den påsatte hund var desværre ikke i stand
til at finde dyret, som havde tilbagelagt en
temmelig lang strækning. Vi gør alle vores
bedste for at undgå disse anskydninger, men
selv om situationerne er lige efter bogen,
her tænker jeg på skudafstande og haglstør-
relser, sidder skuddene desværre ikke altid
hvor vi havde tiltænkt dem, og vi har der-
med desværre en anskydning. Vi måtte med
stor ærgelse sande, at dette igen skete for os
på vores tredje jagt. Hvad som syntes værre
var dog, at den tilkaldte sweisshund  des-
værre ikke havde held af at løse opgaven.
Selv om de givne omstændigheder efterla-
der os med betænkelige miner, fortsætter vi
vores forsøg på at få lykken til at vende, så
vi igen kan tage hjem fra en jagt med et smil
på læben og en god oplevelse mere i baga-
gen. Fortsat knæk og bræk til hver en gæv
jægersmand/kvinde.

Brian Lichon

Jagten i Uhrehøje Plantage

Fisketur 2011
Fisketuren 2011 afholdes lørdag d. 9. april, og vil blive sejlet fra Hirtshals.
Vores gamle rederi i Hanstholm, har sat Tindur til salg, og vil ikke sejle med den i
næste sæson, og der er ikke andre både i Hanstholm, som kan medtage så mange
passagerer, som vi har brug for.

Vi har derfor fundet et skib i Hirtshals, som hedder Fyrholm, dette kan medtage 30
fiskere som vil få ca. 2 meter plads ved rælingen hver.
Reserver allerede nu dagen, til en hyggelig fisketur
med gode kammerater, turen er sat til at sejle ud
kl. 04,00 og vi vil komme i havn igen kl. 16,00,
men nærmere om dette i næste udgave af
Omegnsjægeren.

Prisen for turen er fastsat til kr. 600,00, og
I skal huske at medbringe gyldigt fisketegn.

Tilmelding til undertegnede,
så hurtigt som muligt.

Jørgen Balser Jakobsen. 
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Nyjægerjagt på
Jeg må have et eller andet udestående med
ham deroppe. Endnu en gang afholdt vi
nyjægerjagt på Kytterne, og endnu en gang
blev det i et vejr som ikke just egner sig til
andejagt. Det var i år 4. gang begivenheden
løb af stabelen, og vi har prøvet både mor-
gen og aften, men desværre uden succes
hvad udbytte angår. Formålet med denne tur
på Kytterne har selvfølgelig aldrig været at
nedlægge en masse ænder og gæs, men at
fremvise arealet for folk som gerne vil i
gang med at benytte sig af den billige ande-
og gåsejagt. Dette må  til gengæld så siges
at være lykkedes til fulde. Til dette formål

var vejret faktisk perfekt. Der havde været
østenvind nogle dage, og dermed lav vand-
stand i fjorden, hvilket dog gjorde rundvis-
ningen betydelig lettere, end når arealet er
skrumpet med måske 25%. Der var frem-
mødt 16 håbefulde mennesker. Alle havde
set frem til dagen med længsel, og en enkelt
endda i flere år, forstået på den måde, at det
var tredje år han var tilmeldt, men første
gang det lykkedes ham at komme med.
Efter en lettere gennemgang af historien
bag Kytterne, og en fremvisning på kort, var
tiden inde til at vi skulle i støvlerne og ud
for at kigge på terrænet. Vi gik en tur rundt 
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gt på Kytterne
til de fleste af skjulene, så folk kunne se,
hvad der ventede dem når de skulle på jagt
senere. Pga. vandstanden var det muligt
stort set at komme ud på ”Langø” ganske
tørskoet. Det var med nogen skepsis, at del-
tagerne modtog beretninger om dage, hvor
man var lige ved at blive fanget af stigende
vandmasser, forstået på den måde, at et par
skridtstøvler ikke længere var lange nok.
Hvem kan forstå sådanne tilstande, når man
står på et stykke fjordbund, og vandet ikke
kan dække støvlesnuderne. Vel ankommet
tilbage til p-pladsen, var tiden kommet til, at
man kunne nyde den velfortjente øl eller

sodavand. Efter en god snak, med mange
spørgsmål, og ikke mindst om muligheder-
ne for at kunne komme til de nedgravede
skjul af alternative ruter end de fremviste,
var tiden kommet til at begive sig i skjulene
for om muligt at skyde en and eller to.
Desværre blev resultatet det samme som
tidligere år, få skud men ingen ænder. Med
endnu en god oplevelse i bagagen, begav
deltagerne sig herefter hjemover, og der er
efterfølgende flere af ”nyjægerne” der har
løst jagtkort til arealet. Knæk og bræk frem-
over.

Brian Lichon

9

blad  17/12/10  7:45  Side 9



10

Vi binder enderne sammen 
og fastholder den røde tråd 
i din virksomheds tryksager 
og markedsføringsmateriale.

Kontakt os for et uforpligtende møde 
Tlf.: 7022 4142 - www.solografisk.dk

Hundemad
fra SKYTTENs
Rene naturprodukter!

· Vi kommer overalt i 
Danmark hver uge

· Ring nærmere oplysninger 
om vore produkter, 
ekspeditionstider og priser 
på tlf. 70 26 26 78

SKYTTENs
HUNDEFODER
Luneborgvej 105A
9382 Tylstrup
www.skyttens.com

mad med mere

Slagter Ole
Skrågade 5 - 9400 Nørresundby - Tlf. 98 17 28 37
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Som i sikkert har læst, her i det forrige blad,
har foreningen lejet et areal i vildmosen,
Arealet er et utroligt godt jagtterræn, med
masser af grøfter, levende hegn mm.
Hvis jeg skal beskrive jagterne vil jeg gøre
det på følgende måde.
I skrivende stund har vi haft 4 jagter på
Ørnefennerne. Den første jagt var helt i top,
da var vi 18 jæger, og arealet kunne dækkes
ordentlig af. Det resulterede i 3 dyr og 2
harer. 
Deltager antallet har ikke været så stort, på
de 2 efterfølgende jagter, men der er set
mange dyr og harer. 
I en af fennerne så vi 5 stk. råvildt.
Desværre var de som sunket i jorden, da vi
skulle drive stykket senere.
Vi havde også planlagt en jagt her, den 27.
november, hvor vi havde 18 tilmeldte +
hjælper fra bestyrelsen.
Desværre blev mange bare væk, og nogle
sendte sms, med diverse undskyldninger. 
Ok nogle havde måske troet, at alt ville
være et sne kaos, men det var slet ikke til-
fældet.  (Max 5 centimer sne over hele area-
let.)
Der mødte en god håndfuld op samt hjælpe-
re. Det er faktisk ret svært at arrangere en
jagt når over 75% af deltagerne bliver væk.
Jagten er næsten umulig at drive, og skal vi
så aflyse i vadestedet? det er jo heller ikke
fair, over for dem der er mødt frem.
Vi fik trods alt en slags jagt ud af det allige-
vel, hvor vi så dyr, snepper og en hare, der
var ved at blive trådt på. Det var ikke opti

malt, da vi ikke havde nogle skytter der
kunne stå for.
I reglerne står der, at afbud senere end 5
dage, ja” så skal der betales ved kasse 1, så
jeg håber, at alle i, som ikke havde en god
undskyldning, og lidt dårlig samvittighed,
(Lidt sne og lidt kulde er ingen undskyld-
ning) sender vores kasserer penge, for jeres
(manglende) deltagelse. 
Nå men nu ikke flere sure opstød.
Vi har været sent ude med at leje jagten,
men jagten skulle jo først i udbud. Mange
havde allerede deres jagt kalender besat,
men til næste år vil jagtdagene komme ud i
det første blad, og der vil være færre jagter,
for ikke at presse vildtet for hårdt.
Samtidig vil der blive åbnet op for gæste-
jagt, når han er sammen med, et medlem
hos os.
Ja den mulighed har vi allerede besluttet, så
tag gerne en jagtkammerat med på næste
jagt, som vil være den 19december. 

Knæk og bræk
Poul

Ørnefennerne

Vores efterårsgeneralforsamling blev
afholdt tirsdag d. 12 oktober, og havde del-
tagelse af 40 medlemmer, hvilket var et fint
fremmøde.
Der var ikke de store problemstillinger som
skulle løses, og generalforsamlingen forløb
i en hyggelig og gemytlig tone, dygtigt
ledet af vores dirigent Lars Casper.
Vi havde valg til riffeludvalg og hundeud-
valg, en stor tak for jeres indsats i året der er

gået, og en særlig tak til de som ikke ønske-
de at fortsætte i udvalgene, for en stor ind-
sats i en årrække, vi kan jo håbe på at I
kunne få lysten til at deltage tilbage senere. 
Mødet blev som sædvanligt sluttet af med
en kop kaffe og et stykke brød.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Balser Jakobsen.

Generalforsamling 2010
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Nu er tiden kommet, hvor vi er i fuld gang
med at planlægge den kommende sæson af
hundetræningen.
Når det drejer sig om marktræningen, vil vi
satse på, at første træningsdag er søndag d.
6. februar.
Antallet af gange, og hvor der trænes er
ikke helt på plads endnu, men prisen bliver
kr. 150 som startgebyr for de første 3 gange
du deltager, og derefter kr. 50 pr. gang.
Tilmelding og yderligere oplysninger kan
fås ved at ringe til Ove Thodberg på tlf.
23394906.
Vores dressurkursus starter med det vanlige
info-møde, som til næste år afholdes d. 24.
feb. Kl. 19.00 I Jægerhuset Olympiavej ude

ved Gigantium.  Her vil der være mulighed
for at få svar på alle de spørgsmål du måtte
have ang. dressurtræningen. Der vil ligele-
des kort blive fortalt om hvad der vil blive
arbejdet med på kurset. Første træningsdag
bliver lørdag d. 5. marts kl. 10.00 på area-
lerne på Voerbjergvej i Lindholm. Efter 4
lørdagstræninger overgår vi til at træne tirs-
dag aften, og disse starter kl. 19.00 samme
sted. Prisen for kurset er kr. 450. Dette
beløb dækker også vildt til apportering samt
deltagelse i vores afsluttende prøve med
bespisning.
Tilmelding og yderligere oplysninger kan
fås ved at ringe til Brian Lichon på tlf.
40477418.

Hundetræning i foråret 2011
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Det var en regnfuld søndag morgen. Kl. på
kirke uret slog 06.30 det var stadig mørkt og
regnen trommede voldsomt på ruden, hold
op hvor jeg lå godt!! Men det var også tid at
stå op for der var jagt i skoven.
Jeg ankom til jagtstuen kl. ca. 08.15 og reg-
nen stod stadig ned, der var kun Peter Ø
som jagtleder og hans 2 hjælper men efter-
hånden dukkede der flere ud af mørket og
kl. 09.00 var vi blevet så 30 stykker.
Peter gav parolen og nævnte både det med
haglstørrelser samt skudafstande så vi
måske kunne undgå at skulle have hundefø-
rer på eftersøgning denne gang. Jeg havde
lovet at spille jagtvelkomst sammen med
Jan R. nu ved jeg hvordan det må føles at
spille på en gammel vandlås fra en køkken-
vask!! Efter diverse musikstykker af sted til
såt nr. 4, jeg selv som hunde mand. 
Det kan godt være at man bliver våd
når det regner fra oven men det er
ingenting i forhold til at gå igennem en
forholdsvis ny lærketræs kultur. Kender i
den fornemmelse det er, at mærke at vandet
løber ind ved kravetøjet på ryggen og fort-
sætter ned over ryggen mod r…., man håber
at det stopper ved elastikken i underbukser-
ne. Det gjorde det ikke!!
Der blev ikke løsnet mange skud den for-
middag jeg selv havde dog fornøjelsen af at
skyde forbi til en sneppe så de var der.  Nå
men efter såt 1 og derefter såt 2 var det tid
til den sikker såt, vi fik efter aftale med jagt-
lederen lov til at blæse frokostsignal inde i
jagtstuen. Det var rigtig godt at finde tør-
vejr, ja nogle fik endda tørre strømper på, de
var i høj kurs.

Efter frokost var det så såt 5-6 fra nord mod
syd og da tilsmilede Diana os, for hun aftal-
te med vejrguden at vi nu skulle have tør-
vejr, dejligt.
Samtidig med vejret skiftede kom der også
vildt, 2 ræve, dyr og snepper var der, ja 6
stk. blev det til i såt 6 og 7 (se billede at
vildt paraden på vores hjemmeside)
Humøret steg og vi fik alligevel en god dag,
ærgerligt for dem som af forskellige årsager
måtte forlade os til middag. Tak for endnu
en god dag i skoven

Søren Christensen 
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RævegraveGrav-let Rævesnu..... hurtig
nedgravning af rævegrave i lukkede
plastdrænrør.
Ø 200mm - 20 meter pr. rulle.

St. Restrup skov 13.11.2010
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Omegnjægeren ønsker
annoncører og medlemmer

en glædelig jul
& et træfsikkert nytår
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Returadresse:
Benny Sørensen
Hedeageren 24
9230 Svenstrup
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